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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 12 юни 2018 г. Комисията представи новото законодателно предложение за 
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021 – 2027 г. 
Целта на този фонд е да насочи финансови средства от бюджета на Съюза за 
подпомагане на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), интегрираната 
морска политика на Съюза и международните му ангажименти в областта на 
управлението на океаните, и най-вече в контекста на Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие.

Докладчикът по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните бих искал да изрази благодарност за съобщението на 
Комисията, тъй като то представлява добра отправна точка, въз основа на която 
съзаконодателите могат да работят по оптимизиране на текста и за постигане на 
съгласие. По-специално приветства факта, че предложението на Комисията засилва 
въздействието на ЕФМДР върху околната среда, като акцентът е върху опазването на 
морските екосистеми с очаквано участие в размер на 30% от неговия бюджет за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, в 
съответствие с ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение.

Той вярвам също, че новият ЕФМДР ще бъде по-ефективен и ефикасен благодарение 
на опростяването, субсидиарността, съгласуването с други фондове и по-доброто 
насочване на подкрепата за осъществяване на ОПОР.

Рибарството и аквакултурите допринасят за продоволствената сигурност и храненето. 
При все това понастоящем Съюзът внася над 60% от рибните продукти, които 
консумира, и е силно зависим от трети държави. Най-голямото предизвикателство е 
чрез високи стандарти за качество и достъпни цени да се насърчи консумацията на риба 
с произход от Съюза. В това отношение аквакултурите трябва да увеличат 
присъствието и критичната си маса в сектора: понастоящем делът на рибата от 
рибовъдни стопанства е едва 20% от общия обем на рибата на пазарите в ЕС.

В същото време докладчикът е счел за важно да внесе редица изменения за допълване 
на доклада, така че да адаптира неговите разпоредби и да ги направи по-гъвкави, за да 
се избегне нанасянето на прекомерни вреди на риболовния флот, предвид 
разнообразните му форми в Съюза.

Той е счел за важно да се включи разпоредба относно „съвместното управление“, т.е. 
механизъм за организиране на дейностите по професионален риболов, любителски 
риболов и аквакултури, при който правителствата споделят правомощията с местните 
ползватели на ресурсите, като всяка от страните има конкретни отговорности и права 
във връзка с информацията и вземането на решения за управлението на дейността. Не 
трябва да забравяме, че най-заинтересовани да бъдат гарантирани риболовните зони и 
рибните запаси са самите рибари, тъй като без риба не съществува риболов, а без 
риболов няма работни места. Поради тази причина докладчикът се е стремил, с 
представените изменения, да запази в максимална степен баланса между екологичната, 
икономическата и социалната устойчивост.

И накрая, докладчикът счита, че опростяването и изясняването пред държавите членки 
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на дейностите, които могат да се извършват в рамките на ЕФМДР, ще улеснят 
управлението, ще намалят административната тежест и в крайна сметка ще 
подпомогнат сектора на морското дело и рибарството в Съюза, като същевременно 
бъде постигнат напредък по отношение на целите за устойчиво развитие.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по рибно стопанство да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Необходимо е да се установи 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—
2027 г. Неговата цел следва да се състои 
в насочване на финансови средства от 
бюджета на Съюза за подкрепа на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР), морската 
политика на Съюза и международните 
му ангажименти в областта на 
управлението на океаните. Посоченото 
финансиране е ключов фактор за 
осигуряване на устойчиво рибарство и 
опазване на морските биологични 
ресурси, както и за продоволствената 
сигурност (чрез снабдяването с морски 
храни), растежа на устойчивата синя 
икономика и гарантирането на доброто 
състояние, безопасността, сигурността, 
чистотата и устойчивото стопанисване 
на моретата и океаните.

(1) Необходимо е да се установи 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) за периода 2021 –
2027 г. Неговата цел следва да се 

състои в насочване на финансови 
средства от бюджета на Съюза за 
подкрепа на цялостно и своевременно 
прилагане на общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР),
Рамковата директива за морска 
стратегия (РДМС), морската политика 
на Съюза и международните му 
ангажименти в областта на 
управлението на океаните. Посоченото 
финансиране, в съчетание с отговорни 
политики в областта на 
рибарството, е един от ключовите 
фактори за осигуряване на устойчиво 
рибарство и опазване на морските 
биологични ресурси, както и за 
продоволствената сигурност (чрез 
снабдяването с морски храни), растежа 
на устойчивата синя икономика, която 
се развива в рамките на екологичните 
възможности, и гарантирането на 
доброто състояние, безопасността, 
сигурността, чистотата и устойчивото 
стопанисване на моретата и океаните.

Изменение 2

Предложение за регламент
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Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като фактор от световна важност 
в политиката за управление на океаните 
и пети по големина производител на 
морски храни в света Съюзът носи 
значителна отговорност за защитата, 
опазването и устойчивото използване на 
океаните и техните ресурси. Опазването 
на моретата и океаните е от съществено 
значение предвид бързото нарастване на 
населението в световен мащаб. То е и от 
социално-икономически интерес за 
Съюза, тъй като устойчивата синя 
икономика подпомага инвестициите, 
растежа и създаването на работни места, 
насърчава научните изследвания и 
иновациите и допринася за енергийната 
сигурност чрез производството на 
енергия от океана. Безопасността и 
сигурността на океаните и моретата е 
също така от основно значение за 
ефективния граничен контрол и за 
борбата в световен мащаб с морската 
престъпност, с което се отговаря на 
тревогите на гражданите по отношение 
на сигурността.

(2) Като фактор от световна важност 
в политиката за управление на океаните 
и пети по големина производител на 
морски храни в света Съюзът носи 
значителна отговорност за защитата, 
опазването и устойчивото използване на 
океаните и техните ресурси. Опазването 
на моретата и океаните е от съществено 
значение предвид бързото нарастване на 
населението в световен мащаб. То е 
също така от социално-икономически 
интерес за Съюза, тъй като устойчивата 
синя икономика, която се развива в 
рамките на екологичните 
възможности, подпомага 
инвестициите, растежа и създаването на 
работни места, насърчава научните 
изследвания и иновациите и допринася 
за енергийната сигурност чрез 
производството на енергия от океана. 
Безопасността и сигурността на 
океаните и моретата е също така от 
основно значение за ефективния 
граничен контрол и за борбата в 
световен мащаб с морската престъпност, 
с което се отговаря на тревогите на 
гражданите по отношение на 
сигурността.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В многогодишната финансова 
рамка, установена в Регламент (ЕС) 
xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на 
Съюза трябва да продължи да 
подпомага политиката в областта на 
рибарството и морската политика. 
Бюджетът на ЕФМДР следва да 
възлиза на 6 140 000 000 EUR по текущи 

(8) В многогодишната финансова 
рамка, установена в Регламент (ЕС) 
xx/xx6, се предвижда, че бюджетът на 
Съюза трябва да продължи да 
подпомага политиката в областта на 
рибарството и морската политика. 
Многогодишният бюджет на ЕФМДР 
следва да възлиза на 6 140 000 000 EUR 
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цени. Ресурсите на ЕФМДР следва да се 
разпределят между споделено, пряко и 
непряко управление. За подпомагането 
при споделено управление следва да се 
предоставят 5 311 000 000 EUR, а за 
подпомагането при пряко и непряко 
управление — 829 000 000 EUR. С цел 
да се гарантира стабилност — по-
специално във връзка с постигането на 
целите на ОПОР — разпределянето на 
средствата, предоставени на национално 
равнище при споделено управление за 
програмния период 2021—2027 г., 
следва да се основава на разпределянето 
на средствата по линия на ЕФМДР за 
периода 2014—2020 г. Следва да се 
заделят специални средства за най-
отдалечените региони, за контрол и 
правоприлагане, както и за събиране и 
обработване на данни за управление на 
рибарството и за научни цели, като се 
предвидят тавани за средствата, 
предназначени за окончателното и за 
временното преустановяване на 
риболовни дейности.

по текущи цени. Ресурсите на ЕФМДР 
следва да се разпределят между 
споделено, пряко и непряко управление. 
За подпомагането при споделено 
управление следва да се предоставят 5 
311 000 000 EUR, а за подпомагането 
при пряко и непряко управление – 829 
000 000 EUR. С цел да се гарантира 
стабилност – по-специално във връзка с 
постигането на целите на ОПОР –
разпределянето на средствата, 
предоставени на национално равнище 
при споделено управление за 
програмния период 2021 – 2027 г., 
следва да се основава на разпределянето 
на средствата по линия на ЕФМДР за 
периода 2014 – 2020 г. Следва да се 
заделят специални средства за най-
отдалечените региони, за контрол и 
правоприлагане, както и за събиране и 
обработване на данни за управление на 
рибарството и за научни цели, като се 
предвидят тавани за средствата, 
предназначени за окончателното и за 
временното преустановяване на 
риболовни дейности.

_________________ _________________

6 OВ C […], […], стр. […]. 6 OВ C […], […], стр. […].

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският морски сектор 
осигурява работа на над 5 милиона 
души и генерира почти 500 милиарда 
евро годишно, като съществува 
потенциална възможност за създаването 
на още много работни места. 
Приблизителните оценки сочат, че в 
момента производството на световната 
икономика на океаните е 1,3 трилиона 
евро, като до 2030 г. то може да се 
увеличи повече от два пъти. 

(9) Европейският морски сектор 
осигурява работа на над 5 милиона 
души и генерира почти 500 милиарда 
евро годишно, като съществува 
потенциална възможност за създаването 
на още много работни места, но 
мониторингът над рибните запаси и 
действията за защита срещу 
прекомерния улов посредством 
подходящи мерки следва да 
продължат. Приблизителните оценки 
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Необходимостта от постигане на 
целевите стойности, свързани с 
намаляване на емисиите на CO2, 
повишаване на ефективността на 
ресурсите и ограничаване на 
въздействието на синята икономика 
върху околната среда, е важен фактор за 
иновациите в други сектори —
например морското оборудване, 
корабостроенето, океанското 
наблюдение, драгирането, опазването на 
крайбрежните региони и морското 
строителство. Инвестиции в морската 
икономика се предоставят по линия на 
структурните фондове на Съюза — по-
специално от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и ЕФМДР. 
С цел да се реализира потенциалът за 
растеж на сектора се налага да бъдат 
използвани нови инвестиционни 
инструменти — например InvestEU.

сочат, че в момента производството на 
световната икономика на океаните е 
1,3 трилиона евро, като до 2030 г. то 
може да се увеличи повече от два пъти. 
Необходимостта от постигане на 
целевите стойности, свързани с 
намаляване на емисиите на CO2, 
повишаване на ефективността на 
ресурсите и ограничаване на 
въздействието на синята икономика 
върху околната среда, е важен фактор за 
иновациите в други сектори – например 
морското оборудване, корабостроенето, 
океанското наблюдение, драгирането, 
опазването на крайбрежните региони и 
морското строителство. Инвестиции в 
морската икономика се предоставят по 
линия на структурните фондове на 
Съюза – по-специално от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
ЕФМДР. С цел да се реализира 
потенциалът за растеж на сектора се 
налага да бъдат използвани нови 
инвестиционни инструменти –
например InvestEU.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ЕФМДР следва да се основава на 
четири приоритета: насърчаване на 
устойчивото рибарство и опазването на 
морските биологични ресурси; принос 
за продоволствената сигурност в Съюза 
чрез конкурентни и устойчиви 
аквакултури и пазари; създаване на 
предпоставки за растеж на 
устойчивата синя икономика и 
стимулиране на проспериращи 
крайбрежни общности; повишаване на 
ефективността на международното 
управление на океаните и създаване на 
предпоставки за безопасността, 
сигурността, чистотата и устойчивото 

(10) ЕФМДР следва да се основава на 
четири приоритета, които напълно 
съответстват на целите на ОПОР: 
насърчаване на устойчивото рибарство 
и опазването на морските биологични 
ресурси; принос за продоволствената 
сигурност в Съюза чрез конкурентни и 
устойчиви аквакултури и пазари; 
създаване на предпоставки за 
устойчива синя икономика, която се 
развива в рамките на екологичните 
възможности и стимулира
проспериращи крайбрежни общности; 
повишаване на ефективността на 
международното управление на 
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стопанисване на моретата и океаните. 
Работата във връзка с тези приоритети 
следва да се извършва в рамките на 
споделено, пряко и непряко управление.

океаните и създаване на предпоставки за 
безопасността, сигурността, чистотата и 
устойчивото стопанисване на моретата 
и океаните. Работата във връзка с тези 
приоритети следва да се извършва в 
рамките на споделено, пряко и непряко 
управление.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В периода след 2020 г. ЕФМДР 
следва да се основава на опростена 
структура без предварително 
определени мерки и без императивни и 
подробни правила за допустимост на 
равнището на Съюза. Вместо това 
следва да бъде предвидено описание на 
широки области на подпомагане в 
рамките на всеки приоритет. Съответно 
държавите членки следва да изготвят 
своите програми, като в тях посочат 
най-подходящите средства за 
изпълнение на приоритетите. В 
съответствие с правилата на настоящия 
регламент и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] може да 
се предоставя подпомагане за редица 
мерки, предвидени в програмите на 
държавите членки, при условие че тези 
мерки попадат в областите на 
подпомагане, определени в настоящия 
регламент. Необходимо е обаче е да се 
състави списък на недопустимите 
операции, така че да се избегнат 
отрицателните последици върху 
мерките за опазване по отношение на 
рибарството — например обща забрана 
на инвестициите за повишаване на 
риболовния капацитет. Наред с това 
следва да се въведат строги изисквания 
за съгласуваност на инвестициите и 
компенсациите за риболовния флот със 

(11) В периода след 2020 г. ЕФМДР 
следва да се основава на опростена 
структура без предварително 
определени мерки и без императивни и 
подробни правила за допустимост на 
равнището на Съюза. Вместо това 
следва да бъде предвидено описание на 
широки области на подпомагане в 
рамките на всеки приоритет. Съответно 
държавите членки следва да изготвят 
своите програми, като в тях посочат 
най-подходящите средства за 
изпълнение на приоритетите. В 
съответствие с правилата на настоящия 
регламент и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] може да 
се предоставя подпомагане за редица 
мерки, предвидени в програмите на 
държавите членки, при условие че тези 
мерки попадат в областите на 
подпомагане, определени в настоящия 
регламент. Необходимо е обаче е да се 
състави списък на недопустимите 
операции, така че да се избегнат 
отрицателните последици върху 
мерките за опазване по отношение на 
рибарството и деградацията на 
екосистемите – например обща 
забрана на инвестициите за повишаване 
на риболовния капацитет. Наред с това 
следва да се въведат строги изисквания 
за съгласуваност на инвестициите и 
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заложените в ОПОР цели за опазване. компенсациите за риболовния флот със 
заложените в ОПОР цели за опазване.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тъй като ЕФМДР отчита 
важността на борбата с изменението на 
климата в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, настоящият 
регламент следва да спомогне за 
канализирането на действията в
областта на климата и за постигането на 
общата цел за изразходване на 25 % от 
бюджета на Съюза за подпомагане на 
целите, свързани с климата. Очаква се 
действията по настоящия регламент да 
насочат 30 % от общия финансов пакет 
на ЕФМДР към постигане на целите, 
свързани с климата. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението на 
ЕФМДР и ще бъдат преразгледани в 
контекста на приложимите процедури за 
оценка и преглед.

(13) Тъй като ЕФМДР отчита 
важността на борбата с изменението на 
климата в съответствие с 
ангажиментите на Съюза за изпълнение 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, настоящият 
регламент следва да спомогне за 
канализирането на действията в 
областта на климата и за постигането на 
общата цел за изразходване на 25 % от 
бюджета на Съюза за подпомагане на 
целите, свързани с климата. Очаква се 
действията по настоящия регламент да 
насочат 30 % от общия финансов пакет 
на ЕФМДР към постигане на целите, 
свързани с климата. Съответните 
действия, включително проекти, 
насочени към опазването и 
възстановяването на леглата от 
морски треви и крайбрежните 
влажни зони, които са важни 
въглеродни поглътители, ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на ЕФМДР и ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
приложимите процедури за оценка и 
преглед.

Обосновка

В последния доклад на Междуправителствената експертна група по измененията на 
климата се подчертава, че трябва да се отчита не само намаляването на емисиите 
на CO2, но също така и отстраняването на CO2 от атмосферата.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФМДР следва също така да 
допринася за постигането на целите на 
Съюза, свързани с околната среда. Този 
принос следва да се проследява чрез 
прилагане на маркерите на Съюза в 
областта на околната среда и да се 
докладва редовно в контекста на 
оценките и годишните доклади за 
качеството на изпълнението.

(14) ЕФМДР следва също така да 
допринася за постигането на целите на 
Съюза, свързани с околната среда, в 
рамките на ОПОР и Директива 
2008/56/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета1a. Този принос следва да се 
проследява чрез прилагане на маркерите 
на Съюза в областта на околната среда и 
да се докладва редовно в контекста на 
оценките и годишните доклади за 
качеството на изпълнението.

_________________

1aДиректива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юни 2008 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността в 
областта на политиката за морска 
среда (Рамкова директива за морска 
стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., 
стр. 19).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В съответствие с член 42 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(Регламент за ОПОР)7 финансовата 
помощ от Съюза по линия на ЕФМДР 
следва да зависи от спазването на 
правилата на ОПОР. Заявленията от 
бенефициери, които не спазват 
приложимите правила на ОПОР, не 
следва да бъдат допустими.

(15) В съответствие с член 42 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(Регламент за ОПОР)7 финансовата 
помощ от Съюза по линия на ЕФМДР 
следва да зависи от цялостното 
спазване на правилата на ОПОР и 
съответното законодателство на 
Съюза в областта на околната среда.
Финансова помощ от Съюза следва да 
се отпуска само на онези оператори и 
държави членки, които изцяло 
спазват съответните си правни 
задължения. Заявленията от 
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бенефициери, които не спазват 
приложимите правила на ОПОР, не 
следва да бъдат допустими.

_________________ _________________

7 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и 
Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 
354, 28.12.2013 г., стр. 22).

7 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 
1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и 
Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 
354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се вземат под внимание 
конкретните условия на ОПОР, 
посочени в Регламент (ЕС) № 
1380/2013, и да се допринесе за 
спазването на правилата на ОПОР, 
следва да бъдат предвидени 
допълнителни разпоредби към 
правилата за прекъсване и 
преустановяване на плащанията и към 
правилата за финансови корекции, 
съдържащи се в Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби]. Когато 
държава членка или бенефициер не са 
спазили своите задължения по ОПОР 
или когато Комисията разполага с 
доказателства, които предполагат такова 
неспазване, на Комисията следва да 
бъде разрешено да прекъсва сроковете 
за плащане като предпазна мярка. С цел 
да се избегне явен риск от плащане на 
недопустими разходи, в допълнение към 
възможността за прекъсване на срока за 
плащане на Комисията следва да бъде 
разрешено да спира плащания и да 

(16) С цел да се вземат под внимание 
конкретните условия на ОПОР, 
посочени в Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, и да се допринесе за 
цялостното спазване на правилата на 
ОПОР, следва да бъдат предвидени 
допълнителни разпоредби към 
правилата за прекъсване и 
преустановяване на плащанията и към 
правилата за финансови корекции, 
съдържащи се в Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби]. Когато 
държава членка или бенефициер не са 
спазили своите задължения по ОПОР 
или когато Комисията разполага с 
доказателства, които предполагат такова 
неспазване, на Комисията следва да 
бъде разрешено да прекъсва сроковете 
за плащане като предпазна мярка. С цел 
да се избегне явен риск от плащане на 
недопустими разходи, в допълнение към 
възможността за прекъсване на срока за 
плащане на Комисията следва да бъде 
разрешено да спира плащания и да 
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налага финансови корекции в случай на 
сериозно неспазване на правилата на 
ОПОР от страна на държава членка.

налага финансови корекции в случай на 
сериозно неспазване на правилата на 
ОПОР от страна на държава членка.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) През последните няколко години 
ОПОР отбеляза значителен напредък 
при възстановяването на доброто 
състояние на рибните запаси, 
повишаването на рентабилността на 
риболовния сектор на Съюза и 
опазването на морските екосистеми. Все 
още обаче се търси решение на някои 
важни предизвикателства при 
постигането на заложените в ОПОР
социално-икономически цели и цели, 
свързани с околната среда. Поради това 
е необходимо подпомагането в периода 
след 2020 г. да продължи — особено в 
морските басейни, в които напредъкът е 
по-бавен.

(17) През последните няколко години 
по ОПОР се предприемат стъпки за
възстановяването на доброто състояние 
на рибните запаси, повишаването на 
рентабилността на риболовния сектор 
на Съюза и опазването на морските 
екосистеми. Все още обаче се търси 
решение на някои важни 
предизвикателства при цялостното 
постигане на заложените в ОПОР 
социално-икономически цели и цели, 
свързани с околната среда, 
включително правното задължение за 
възстановяване и поддържане на 
всички популации на рибните запаси 
над равнищата на биомаса, при които 
е възможен добив на максималния 
устойчив улов. Поради това е 
необходимо подпомагането в периода 
след 2020 г. да продължи – особено в 
морските басейни, в които напредъкът е 
по-бавен.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Рибарството е от жизненоважно 
значение за поминъка и културата на 
много крайбрежни общности на 
територията на Съюза — по-специално 
в тези от тях, където дребномащабният 
крайбрежен риболов изпълнява важна 

(18) Рибарството е от жизненоважно 
значение за поминъка и културата на 
много крайбрежни и островни
общности на територията на Съюза –
по-специално в тези от тях, където 
дребномащабният крайбрежен риболов 
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роля. Предвид обстоятелството, че 
средната възраст в много рибарски 
общности надхвърля 50 години, 
обновяването на работната сила и 
диверсификацията на дейностите 
остават важни предизвикателства.

изпълнява важна роля. Предвид 
обстоятелството, че средната възраст в 
много рибарски общности надхвърля 50 
години, обновяването на работната сила 
и диверсификацията на дейностите 
остават важни предизвикателства.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Прилагането на механизми за 
съвместно управление в областта на 
професионалните и любителските 
риболовни дейности и аквакултурите, 
с прякото участие на 
заинтересованите страни, като 
например администрацията, сектора 
на рибарството и аквакултурите, 
научната общност и гражданското 
общество, които основават своята 
функционалност на справедливо 
разпределение на отговорностите при 
вземането на решения и на адаптивно 
управление, основано на знания, 
информация и непосредственост, 
благоприятства постигането на 
целите на ОПОР. ЕФМДР следва да 
подпомага прилагането на тези 
механизми на местно равнище.

Обосновка

Моделът за съвместно управление развива своя максимален потенциал в рамките на 
биоикономическото управление, зачитащо екосистемата и предпазните подходи. Този 
модел следва да осигури инструментите, които позволяват да се реагира в реално 
време на променящите се реалности, характерни за адаптивното управление.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) ЕФМДР следва да се стреми 
към постигане на заложените в ОПОР 
икономически и социалните цели, 
както и цели в областта на заетостта и 
околната среда, определени в член 2 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. 
Посоченото подпомагане следва да 
гарантира, че риболовните дейности са 
екологично устойчиви в дългосрочен 
план и се управляват по начин, който 
съответства на целите за постигане на 
икономически и социални ползи и ползи 
за заетостта, както и за приноса към 
продоволственото снабдяване.

(19) ЕФМДР следва да допринася за 
постигането на заложените в ОПОР 
икономически и социални цели, както и 
цели в областта на заетостта и околната 
среда, определени в член 2 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013. Посоченото 
подпомагане следва да гарантира, че 
риболовните дейности са екологично 
устойчиви в дългосрочен план и се 
управляват по начин, който съответства 
на целите, предвидени в член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, които трябва да 
допринесат за постигане на 
икономически и социални ползи и ползи 
за заетостта, както и за приноса към 
продоволственото снабдяване.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Подпомагането по линия на 
ЕФМДР следва да е насочено към 
постигането и поддържането на 
устойчив риболов, основаващ се на 
максималния устойчив улов, и 
свеждането до минимум на 
отрицателното въздействие, което 
риболовните дейности оказват върху 
морската екосистема. Това подпомагане 
следва да включва иновации и 
инвестиции в устойчиви на изменението 
на климата и нисковъглеродни 
риболовни практики и техники, които са 
с по-слабо въздействие върху околната 
среда.

(20) Подпомагането по линия на 
ЕФМДР следва да допринася за 
своевременното постигане на 
правното задължение за 
възстановяването и поддържането на 
популациите на всички рибни запаси 
над равнищата на биомаса, при които 
е възможен добив на максималния 
устойчив улов, и свеждането до 
минимум, а където е възможно –
елиминирането, на отрицателното 
въздействие, което риболовните 
дейности оказват върху морската 
екосистема. Това подпомагане следва да 
включва иновации и инвестиции в 
устойчиви на изменението на климата и 
нисковъглеродни риболовни практики и 
техники, които са с по-слабо 
въздействие върху околната среда и 
следва да изключва всякакви 
инвестиции в методи за риболов 
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посредством електрически импулси.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Задължението за разтоварване е 
едно от основните предизвикателства 
за ОПОР. То доведе до съществени
промени в сектора, които засягат 
риболовните практики и в някои случаи 
са съпроводени със значителни 
финансови разходи. Вследствие на това 
следва да съществува възможност за 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите, които 
допринасят за изпълнението на 
задължението за разтоварване, като бъде 
предвиден по-висок интензитет на 
помощта в сравнение с интензитета, 
прилаган за други операции —
например инвестициите за селективни 
риболовни уреди, за подобряване на 
пристанищната инфраструктура и за 
предлагане на пазара на нежелания 
улов. Също така следва да се предостави 
100-процентов максимален интензитет 
на помощта за проектирането, 
разработването, мониторинга, оценката 
и управлението на прозрачни системи за 
обмен на възможности за риболов 
между държавите членки („размяна на 
квоти“), с цел да се намали т. нар. 
„ефект на блокиращ вид“, предизвикан 
от задължението за разтоварване.

(21) Задължението за разтоварване е 
правно задължение и е една от 
основните цели на ОПОР. То доведе до 
края на неприемливата от гледна 
точка на околната среда практика на 
изхвърляне, както и до важни
промени в сектора, които засягат 
риболовните практики и в някои случаи 
са съпроводени със значителни 
финансови разходи. Вследствие на това 
държавите членки следва да 
използват ЕФМДР за предоставяне на 
максимално подпомагане за 
иновациите и инвестициите, които 
допринасят за цялостното и 
своевременно изпълнение на 
задължението за разтоварване, като бъде 
предвиден значително по-висок
интензитет на помощта в сравнение с 
интензитета, прилаган за други 
операции – например инвестициите за 
селективни риболовни уреди и времеви 
и пространствени мерки за 
селективност, за подобряване на 
пристанищната инфраструктура и за 
предлагане на пазара на нежелания 
улов. Също така следва да се предостави 
100-процентов максимален интензитет 
на помощта за проектирането, 
разработването, мониторинга, оценката 
и управлението на прозрачни системи за 
обмен на възможности за риболов 
между държавите членки („размяна на 
квоти“), с цел да се намали т. нар. 
„ефект на блокиращ вид“, предизвикан 
от задължението за разтоварване.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Мониторингът на 
задължението за разтоварване следва 
да се осъществява с еднаква строгост 
в целия спектър, от 
дребномащабните до едромащабните 
риболовни кораби, във всяка държава –
членка на Съюза.

Обосновка

Получават се постоянни и последователни жалби от страна на дребномащабни 
риболовци в Ирландия и на други места относно обстоятелството, че много по-често 
са обект на проверки и налагане на санкции заради обичайното си разположение в 
близост до брега, докато достъпът до по-големите кораби е по-труден и съответно 
те се проверяват по-рядко.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите на борда на 
риболовните кораби, насочени към 
подобряване на здравето, безопасността 
и условията на труд, енергийната 
ефективност и качеството на улова. 
Това подпомагане не следва обаче да 
води до увеличаване на риболовния 
капацитет, нито до способността за 
намиране на риба, като то не следва да 
се предоставя единствено за спазването 
на изисквания, които са задължителни 
съгласно правото на Съюза или
националното право. Съгласно новата 
структура, в която липсват императивни 
мерки, определянето на конкретните 
правила за допустимост на посочените 
инвестиции ще бъде прерогатив на 

(22) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
иновациите и инвестициите на борда на 
риболовните кораби, насочени към 
подобряване на здравето, безопасността 
и условията на труд, енергийната 
ефективност и качеството на улова, 
както и подпомагане по конкретни 
проблеми, свързани със 
здравеопазването. Това подпомагане не 
следва обаче да води до увеличаване на 
риболовния капацитет, нито до 
способността за намиране на риба, като 
то не следва да се предоставя 
единствено за спазването на изисквания, 
които са задължителни съгласно 
правото на Съюза или националното 
право. Съгласно новата структура, в 
която липсват императивни мерки, 
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държавите членки. По отношение на 
здравето, безопасността и условията на 
труд на борда на риболовните кораби 
следва да бъде разрешено прилагането 
на по-висок интензитет на помощта в 
сравнение с интензитета, прилаган за 
други операции.

определянето на конкретните правила за 
допустимост на посочените инвестиции 
и подпомагането ще бъде прерогатив 
на държавите членки. По отношение на 
здравето, безопасността и условията на 
труд на борда на риболовните кораби 
следва да бъде разрешено прилагането 
на по-висок интензитет на помощта в 
сравнение с интензитета, прилаган за 
други операции.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Дребномащабният крайбрежен 
риболов се извършва от риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра, 
които не използват теглени риболовни 
уреди. Той обхваща близо 75 % от 
всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството. Поминъкът на операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов е силно зависим от 
доброто състояние на рибните запаси. 
Съответно в рамките на ЕФМДР ще им 
бъде предоставено преференциално 
третиране чрез 100-процентов 
интензитет на помощта, включително за 
операциите, свързани с контрола и 
правоприлагането, като целта е да се 
насърчи устойчивостта на риболовните 
практики. Освен това някои области на 
подпомагане следва да бъдат запазени 
за дребномащабния риболов в 
сегментите на флота, в които е 
постигнат баланс между риболовния 
капацитет и наличните възможности за 
риболов — например за придобиване на 
използван кораб и за подмяна или 
осъвременяване на корабен двигател. 
Държавите членки следва също така да 
включат в програмите си план за

(28) Дребномащабният крайбрежен 
риболов се извършва от риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра, 
които не използват теглени риболовни 
уреди. Той обхваща близо 75% от 
всички регистрирани в Съюза 
риболовни кораби и почти половината 
от цялата заетост в сектора на 
рибарството. Поминъкът на операторите 
в сектора на дребномащабния 
крайбрежен риболов е силно зависим от 
доброто състояние на рибните запаси. 
Съответно в рамките на ЕФМДР ще им 
бъде предоставено преференциално 
третиране чрез 100-процентов 
интензитет на помощта, включително за 
операциите, свързани с контрола и 
правоприлагането, като целта е да се 
насърчи устойчивостта на риболовните 
практики в съответствие с целите на 
ОПОР. Освен това някои области на 
подпомагане следва да бъдат запазени 
за дребномащабния риболов в 
сегментите на флота, в които е 
постигнат баланс между риболовния 
капацитет и наличните възможности за 
риболов – например за придобиване на 
използван кораб и за подмяна или 
осъвременяване на корабен двигател, 
както и за млади рибари. Държавите 
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действие за дребномащабния 
крайбрежен риболов, който да е обект 
на мониторинг съгласно показатели, 
основаващи се на зададени междинни 
цели и целеви стойности.

членки следва също така да включат в 
програмите си план за действие за 
дребномащабния крайбрежен риболов, 
който да е обект на мониторинг 
съгласно показатели, основаващи се на 
зададени междинни цели и целеви 
стойности.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Рибарството и аквакултурите
допринасят за продоволствената 
сигурност и храненето. Независимо от 
това в момента Съюзът внася над 60 % 
от продуктите от риболов, предлагани 
на неговия пазар, което означава, че той
е силно зависим от трети държави. От 
особено значение е да се насърчава 
консумацията на рибни протеини, които 
са произведени в Съюза при високи 
стандарти за качество и се продават на 
достъпни цени.

(31) Рибарството и устойчивите 
аквакултури допринасят за 
продоволствената сигурност и 
храненето. Независимо от това, в 
момента Съюзът внася над 60% от 
продуктите от риболов, предлагани на 
неговия пазар, което означава, че той е 
силно зависим от трети държави. От 
особено значение е да се насърчава 
консумацията на рибни протеини, които 
са произведени в Съюза при високи 
стандарти за качество и се продават на 
достъпни цени.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
стимулирането и устойчивото развитие 
на аквакултурите, включително на 
сладководните аквакултури, свързани с 
отглеждането на водни животни и 
растения за производство на храна и 
други суровини. В някои държави 
членки продължават да се прилагат 
сложни административни процедури —

(32) Следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
стимулирането и устойчивото развитие 
на аквакултурите, включително на 
сладководните аквакултури, и 
защитата на аквакултурите срещу 
инвазивни видове и болести, свързани 
с отглеждането на водни животни и 
растения за производство на храна и 
други суровини. В някои държави 



PE627.712v02-00 20/53 AD\1169823BG.docx

BG

например във връзка с достъпа до 
морско пространство или за издаване на 
разрешения — които затрудняват 
опитите на сектора да подобри 
репутацията и конкурентоспособността 
на продуктите от аквакултури. 
Подпомагането следва да бъде 
съобразено с многогодишните 
национални стратегически планове за 
аквакултурите, разработени въз основа 
на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За 
допустимо следва да се счита 
подпомагането, насочено по-конкретно 
към постигане на устойчивост на 
околната среда, инвестиции, иновации, 
придобиване на професионални умения, 
подобряване на условията на труд и 
компенсаторни мерки, осигуряващи 
жизненоважни услуги по управление на 
земята и природните ресурси. 
Допустими също така следва да бъдат 
действията в областта на общественото 
здравеопазване, схемите за застраховане 
на запасите от аквакултури, както и 
действията за защита на здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях. Подпомагането за производствени 
инвестиции обаче следва да се 
предоставя единствено чрез финансови 
инструменти и InvestEU, които биха 
оказали по-силно въздействие върху 
пазарите и съответно са по-подходящи 
за справяне на предизвикателствата, 
свързани с финансирането на сектора, в 
сравнение с безвъзмездните средства.

членки продължават да се прилагат 
прекомерно сложни административни 
процедури – например във връзка с 
достъпа до морско пространство или за 
издаване на разрешения – които 
ненужно затрудняват опитите на 
сектора да подобри репутацията и 
конкурентоспособността на продуктите 
от аквакултури. Подпомагането следва 
да бъде съобразено с многогодишните 
национални стратегически планове за 
аквакултурите, разработени въз основа 
на Регламент (ЕС) № 1380/2013. За 
допустимо следва да се счита 
подпомагането, насочено по-конкретно 
към постигане на устойчивост на 
околната среда, инвестиции, иновации, 
упражняване на контрол върху 
специфични болести и инвазивни 
видове, които причиняват сериозни 
щети на аквакултурите, придобиване 
на професионални умения, подобряване 
на условията на труд и компенсаторни 
мерки, осигуряващи жизненоважни 
услуги по управление на земята и 
природните ресурси. Допустими също 
така следва да бъдат действията в 
областта на общественото 
здравеопазване, схемите за застраховане 
на запасите от аквакултури, както и 
действията за защита на здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях. Подпомагането за производствени 
инвестиции обаче следва да се 
предоставя единствено чрез финансови 
инструменти и InvestEU, които биха 
оказали по-силно въздействие върху 
пазарите и съответно са по-подходящи 
за справяне на предизвикателствата, 
свързани с финансирането на сектора, в 
сравнение с безвъзмездните средства.

Обосновка

В съответствие с Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г. относно 
„Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: 
настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“ (2017/2118 (INI)
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Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Продоволствената сигурност 
зависи от ефективните и добре 
организирани пазари, благодарение на 
които се повишават прозрачността, 
стабилността, качеството и 
разнообразието на веригата на доставки, 
както и информацията за потребителите. 
С оглед на това следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури в съответствие с 
целите на Регламент (ЕС) № 1379/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета15. По-специално подпомагането 
следва да се предоставя за създаването 
на организации на производители, 
изпълнението на планове за 
производство и предлагане, 
насърчаването на нови пазарни ниши и 
разработването и разпространението на 
резултати от проучвания на пазара.

(33) Продоволствената сигурност 
зависи от опазването на морската 
среда, устойчивото управление на 
рибните запаси, цялостното 
прилагане на ОПОР, ефективните и 
добре организирани пазари, 
благодарение на които се повишават 
прозрачността, стабилността, 
качеството и разнообразието на 
веригата на доставки, както и 
информацията за потребителите. С 
оглед на това следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури в съответствие с 
целите на Регламент (ЕС) № 1379/2013
на Европейския парламент и на 
Съвета15. По-специално подпомагането 
следва да се предоставя за създаването 
на организации на производители, 
изпълнението на планове за 
производство и предлагане, 
насърчаването на нови пазарни ниши и 
разработването и разпространението на 
резултати от проучвания на пазара.

_________________ _________________

15 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

Изменение 23

Предложение за регламент
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Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Създаването на работни места в 
крайбрежните региони зависи от 
развитието на устойчива синя 
икономика под местно ръководство, 
благодарение на която е възможно 
обновяването на социалната структура 
на тези региони. Очаква се свързаните с 
океана сектори и услуги да постигнат 
по-добри резултатите в сравнение със 
световната икономика и да окажат 
важен принос за заетостта и растежа до 
2030 г. Устойчивият растеж на синята 
икономика зависи от иновациите и 
инвестициите както в новите сфери на 
стопанска дейност, свързани с морето, 
така и в биоикономиката —
включително в модели на устойчив 
туризъм, енергия от възобновяеми 
океански източници, иновативно и 
авангардно корабостроене и нови 
пристанищни услуги, които могат да 
създадат работни места и да стимулират 
местното развитие. Макар публичните 
инвестиции в устойчивата синя 
икономика да следва да бъдат широко 
заложени в бюджета на Съюза, ЕФМДР 
следва да бъде насочен конкретно към 
създаването на благоприятстващи 
условия за развитието на устойчива 
синя икономика и за премахването на 
пречките, така че да се улеснят 
инвестициите и развитието на нови 
пазари и технологии или услуги. 
Подпомагането за развитието на 
устойчивата синя икономика следва да 
се осъществява чрез споделено, пряко и 
непряко управление.

(35) Създаването на работни места в 
крайбрежните региони и островите 
често зависи от развитието на 
устойчива синя икономика под местно 
ръководство, благодарение на която е 
възможно обновяването на социалната 
структура на тези региони. Очаква се 
свързаните с океана сектори и услуги да 
постигнат по-добри резултати в 
сравнение със световната икономика и 
да окажат важен принос за заетостта и 
растежа до 2030 г. Устойчивият растеж 
на синята икономика зависи от 
иновациите и инвестициите както в 
новите сфери на стопанска дейност, 
свързани с морето, така и в 
биоикономиката – включително в 
модели на устойчив туризъм, енергия от 
възобновяеми океански източници, 
иновативно и авангардно корабостроене 
и нови пристанищни услуги, които 
могат да създадат работни места и да 
стимулират местното развитие. Макар 
публичните инвестиции в устойчивата 
синя икономика да следва да бъдат 
широко заложени в бюджета на Съюза, 
ЕФМДР следва да бъде насочен 
конкретно към създаването на 
благоприятстващи условия за 
развитието на устойчива синя 
икономика и за премахването на 
пречките, така че да се улеснят 
инвестициите и развитието на нови 
пазари и технологии или услуги. 
Подпомагането за развитието на 
устойчивата синя икономика следва да 
се осъществява чрез споделено, пряко и 
непряко управление.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) В рамките на споделеното 
управление следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
устойчивата синя икономика чрез 
събиране, управление и използване на 
данни с оглед подобряване на знанията 
за състоянието на морската среда. Това 
подпомагане следва да е насочено към 
изпълнението на съдържащите се в 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕО изисквания за подпомагане 
на морското пространствено планиране 
и за подобряване на качеството на 
данните и на техния обмен чрез 
Европейската мрежа за морски 
наблюдения и данни.

(37) В рамките на споделеното 
управление следва да се предвиди 
възможност за предоставяне на 
подпомагане по линия на ЕФМДР за 
устойчива синя икономика, която се 
развива в рамките на екологичните 
възможности, чрез събиране, 
управление и използване на данни с 
оглед подобряване на знанията за 
състоянието на морската среда. Това 
подпомагане следва да е насочено към 
изпълнението на съдържащите се в 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕО изисквания за подпомагане
на морското пространствено планиране 
и за подобряване на качеството на 
данните и на техния обмен чрез 
Европейската мрежа за морски 
наблюдения и данни.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Като фактор от световна 
важност Съюзът е силно ангажиран с 
насърчаването на международното 
управление на океаните в съответствие 
със съвместното съобщение до Съвета, 
Европейския парламент, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите от 10 ноември 
2016 г., озаглавено „Международно 
управление на океаните: приносът на 
ЕС за отговорното управление на 
океаните“17. Политиката на Съюза за 
управление на океаните е нова 
политика, която обхваща океаните по 
интегриран начин. Международното 
управление на океаните е от основно 
значение не само за Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие, и по-
специално на цел за устойчиво развитие 

(40) Като фактор от световно 
значение Съюзът е силно ангажиран с 
насърчаването на международното 
управление на океаните в съответствие 
със съвместното съобщение до Съвета, 
Европейския парламент, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите от 10 ноември 
2016 г., озаглавено „Международно 
управление на океаните: приносът на 
ЕС за отговорното управление на 
океаните“17. Политиката на Съюза за 
управление на океаните е нова 
политика, която обхваща океаните по 
интегриран начин. Международното 
управление на океаните е от основно 
значение не само за Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие, и по-
специално на цел за устойчиво развитие 
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№ 14 („Опазване и устойчиво 
използване на океаните, моретата и 
морските ресурси за устойчиво 
развитие“), но и за гарантирането на 
безопасността, сигурността, чистотата и 
устойчивото стопанисване на моретата 
и океаните за бъдещите поколения. 
Съюзът трябва да изпълнява тези 
международни ангажименти и да бъде 
движеща сила за по-доброто 
международно управление на океаните 
на двустранно, регионално и 
многостранно равнище, включително за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за 
подобряване на международната рамка 
за управление на океаните, за 
намаляване на натиска върху океаните и 
моретата, за създаване на условия за 
развитието на устойчива синя 
икономика и за укрепване на 
международните научни изследвания и 
данни.

№ 14 („Опазване и устойчиво 
използване на океаните, моретата и 
морските ресурси за устойчиво 
развитие“), но и за гарантирането на 
безопасността, сигурността, чистотата и 
устойчивото стопанисване на моретата 
и океаните за бъдещите поколения. 
Съюзът трябва да изпълнява тези 
международни ангажименти и да бъде 
движеща и водеща сила за по-доброто 
международно управление на океаните 
на двустранно, регионално и 
многостранно равнище, включително за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за 
подобряване на международната рамка 
за управление на океаните, за 
намаляване на натиска върху океаните и 
моретата, за създаване на условия за 
развитието на устойчива синя 
икономика и за укрепване на 
международните научни изследвания и 
данни.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 44 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Процедурата за плащане по 
настоящия ЕФМДР се отчита като 
незадоволителна, тъй като след 
четири години на прилагане са 
използвани едва 11%. Тази процедура 
следва да бъде подобрена, за да се 
ускорят плащанията към 
бенефициерите, особено когато става 
въпрос за физически лица или 
семейства.

Изменение 27
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Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В съответствие с Регламент (ЕС) 
xx/xx [Регламент относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет 
на Съюза], Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета19, Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета20, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета21 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета22

финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
откриване, коригиране и разследване на 
нередности (в това число измами), 
събиране на изгубени, недължимо 
платени или неправилно използвани 
средства и, когато е целесъобразно, 
налагане на административни санкции. 
В съответствие по-специално с 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) би могла да извършва 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура би могла да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета23. В съответствие с Регламент 
(ЕС) xx/xx [Регламент относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза] всички лица 
или субекти, получаващи средства на 
Съюза, оказват пълно сътрудничество за 
защита на финансовите интереси на 

(47) В съответствие с Регламент (ЕС) 
xx/xx [Регламент относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет 
на Съюза], Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета19, Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета20, Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета21 и 
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета22

финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
откриване, коригиране и разследване на 
нередности (в това число измами), 
събиране на изгубени, недължимо 
платени или неправилно използвани 
средства и, когато е целесъобразно, 
налагане на административни санкции. 
В съответствие по-специално с 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) следва да извършва 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура следва да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета23. В съответствие с Регламент 
(ЕС) xx/xx [Регламент относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза] всички лица 
или субекти, получаващи средства на 
Съюза, оказват пълно сътрудничество за 
защита на финансовите интереси на 
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Съюза, предоставят необходимите права 
и достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права. Държавите членки следва да 
гарантират, че при управлението и 
изпълнението на ЕФМДР се осигурява 
защитата на финансовите интереси на 
Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) 
xx/xx [Регламент относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет 
на Съюза] и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби].

Съюза, предоставят необходимите права 
и достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права. Държавите членки следва да 
гарантират, че при управлението и 
изпълнението на ЕФМДР се осигурява 
защитата на финансовите интереси на 
Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) 
xx/xx [Регламент относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет 
на Съюза] и Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби].

_________________ _________________

19 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

19 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

20 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2).

21 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2).

22 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
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23 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

23 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се увеличи прозрачността 
по отношение на използването на 
средствата на Съюза и тяхното добро 
финансово управление, по-специално 
засилването на публичния контрол 
върху използваните средства, в 
съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] на 
специален уебсайт в съответната 
държава членка следва да се публикува 
определена информация относно 
операциите, финансирани по линия на 
ЕФМДР. При публикуването на такава 
информация от страна на държавата 
членка трябва да се спазват правилата за 
защита на личните дати, установени в 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета24.

(48) За да се увеличи прозрачността 
по отношение на използването на 
средствата на Съюза и тяхното добро 
финансово управление, по-специално 
засилването на публичния контрол 
върху използваните средства, в 
съответствие с Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] на 
специален уебсайт в съответната 
държава членка следва да се публикува 
цялата информация относно 
операциите, финансирани по линия на 
ЕФМДР. При публикуването на такава 
информация от страна на държавата 
членка трябва да се спазват правилата за 
защита на личните дати, установени в 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета24.

_________________ _________________

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „производствени инвестиции за 
аквакултури“ означава инвестициите за 
изграждане, разширяване, 
модернизиране или оборудване на 
съоръжения за производство на 
аквакултури;

(12) „производствени инвестиции за 
аквакултури“ означава инвестициите за 
изграждане, разширяване, 
модернизиране, иновации или 
оборудване на съоръжения за 
производство на аквакултури;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „устойчива синя икономика“ 
означава всички секторни и 
междусекторни икономически дейности 
в рамките на единния пазар, които са 
свързани с океаните, моретата, 
крайбрежните региони и вътрешните 
водоеми, обхващащи най-отдалечените 
региони на Съюза и държавите без излаз 
на море, включително 
нововъзникващите сектори и 
непазарните стоки и услуги, и които са в 
съответствие със законодателството на 
Съюза в областта на околната среда.

(15) „устойчива синя икономика“ 
означава всички секторни и 
междусекторни икономически дейности 
в рамките на единния пазар и в 
рамките на екологичните 
възможности, които са свързани с 
океаните, моретата, крайбрежните 
региони и вътрешните водоеми, 
обхващащи най-отдалечените региони 
на Съюза и държавите без излаз на 
море, включително нововъзникващите 
сектори и непазарните стоки и услуги, и 
които са в съответствие със 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда за възстановяване и 
поддържане на морските екосистеми 
и опазване на уязвимите природни 
ресурси, стоки и услуги;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(15а) „съвместно управление“ 
означава партньорско споразумение, 
при което правителството, 
общността на местните 
потребители на ресурси (рибарите), 
външни лица (неправителствени 
организации, научноизследователски 
институции), а понякога други рибари 
и лица, заинтересовани от 
състоянието на крайбрежните 
ресурси (собственици на лодки, 
търговци на риба, кредитни агенции 
или заемодатели, представители на 
туристическата индустрия и др.) си 
споделят отговорността и 
правомощията за вземане на решения 
относно управлението на даден вид 
риболов.

Обосновка

Дефиниция на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) от терминологичния 
портал на ФАО. http://www.fao.org/faoterm/en/

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) насърчаване на устойчивото 
рибарство и опазването на морските 
биологични ресурси;

(1) насърчаване на устойчивото 
рибарство и опазването на морските 
биологични ресурси, като се вземат 
предвид социално-икономическите 
аспекти;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) принос за продоволствената 
сигурност в Съюза чрез конкурентни и 

(2) принос за продоволствената 
безопасност и сигурност в Съюза чрез 
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устойчиви аквакултури и пазари; конкурентни и устойчиви аквакултури и 
пазари;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) създаване на предпоставки за 
растеж на устойчивата синя икономика 
и стимулиране на проспериращи 
крайбрежни общности;

(3) създаване на предпоставки за 
растеж на устойчивата синя икономика 
и стимулиране на проспериращи 
крайбрежни общности и зона за 
риболовни дейности;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на ЕФМДР за периода 
2021—2027 г. е 6 140 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
многогодишното изпълнение на 
ЕФМДР за периода 2021 – 2027 г. е 
6 140 000 000 EUR по текущи цени.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Най-малко 15 % от 
финансовото подпомагане от Съюза, 
разпределено по държави членки, 
трябва да бъде предназначено за 
областите на подпомагане, посочени 
в членове 19 и 20. Държавите членки, 
които не разполагат с достъп до 
водите на Съюза, могат да прилагат 
по-нисък процент по отношение на 
обхвата на своите задачи във връзка с 
контрола и събирането на данни.

заличава се
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Обосновка

Финансовите средства следва да се разпределят в съответствие с установените 
нужди на всяка държава членка. Всяко прекомерно разпределение би довело до 
неизползвани средства или до ненужни разходи.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всяко финансиране, което не се 
изразходва съгласно член 19 и член 20 
за контрол и събиране на данни, може 
да бъде преразпределено към 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стратегия за устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси и 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика;

a) стратегия за устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси и 
развитието на устойчиви сектори на 
синята икономика, която се развива в 
рамките на екологичните 
възможности;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията разработва анализи за 
всеки морски басейн, в които се 
набелязват общите преимущества и 
недостатъци на съответния басейн във 
връзка с постигането на целите на 

5. Комисията, след получаване на 
становищата на съответните 
консултативни съвети, разработва 
анализи за всеки морски басейн, в които 
се набелязват общите преимущества и 
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ОПОР, посочени в член 2 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013. Когато е приложимо, 
в тези анализи се вземат под внимание 
съществуващите стратегии за морските 
басейни и макрорегионални стратегии.

недостатъци на съответния басейн във 
връзка с постигането на целите на 
ОПОР, посочени в член 2 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013, както и с 
постигането на добро екологично 
състояние, в съответствие с 
Директива 2008/56/ЕО. Когато е 
приложимо, в тези анализи се вземат 
под внимание съществуващите 
стратегии за морските басейни и 
макрорегионални стратегии.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) целенасочен контрол върху 
инвазивни чужди видове, които 
нанасят значителни вреди на 
производителността на сектора на 
рибарството и аквакултурите;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подпомагане на научни 
изследвания и използване на 
иновативни селективни риболовни 
уреди в целия Съюз, не само, но 
включително в съответствие с 
член 27 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) най-актуалните доказателства за 
качеството на изпълнението на 
устойчивата синя икономика в 
социално-икономически контекст, и по-
специално по отношение на сектора на 
рибарството и аквакултурите;

д) най-актуалните доказателства за
баланса между екологичните 
приоритети и качеството на 
изпълнението на устойчивата синя 
икономика в социално-икономически 
контекст, и по-специално по отношение 
на сектора на рибарството и 
аквакултурите;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) приносът на програмата за 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него.

и) приносът на програмата за 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането 
към него, включително чрез 
намаляване на емисиите на CO2

посредством икономия на гориво.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 107, 108 и 109 от 
Договора не се прилагат обаче по 
отношение на плащанията, които са 
извършени от държавите членки в 
съответствие с настоящия регламент и 
които попадат в обхвата на член 42 
от Договора.

2. Членове 107, 108 и 109 от 
Договора не се прилагат обаче по 
отношение на плащанията, които са 
извършени от държавите членки в 
съответствие с настоящия регламент.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е извършил тежко нарушение 
съгласно член 42 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2008 на Съвета28, член 90 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета 
или друг законодателен акт, приет от 
Европейския парламент и от Съвета;

a) е извършил нарушение съгласно 
член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 
на Съвета28, член 90 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на Съвета или друг 
законодателен акт, приет от 
Европейския парламент и от Съвета;

_________________ _________________

28 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на 
Съвета от 29 септември 2008 г. за 
създаване на система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на регламенти (ЕИО) 
№ 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) 
№ 601/2004 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 
(ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на 
Съвета от 29 септември 2008 г. за 
създаване на система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на регламенти (ЕИО) 
№ 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) 
№ 601/2004 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 
(ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След представяне на заявлението 
бенефициерът трябва да продължава да 
спазва посочените в параграф 1 условия 
за допустимост през целия период на 
изпълнение на операцията, както и в 
продължение на пет години след 
извършване на последното плащане в 
полза на този бенефициер.

2. След представяне на заявлението 
бенефициерът трябва да продължава да 
спазва посочените в параграф 1 условия 
за допустимост през целия период на 
изпълнение на операцията, както и след 
извършване на последното плащане в 
полза на този бенефициер.

Обосновка

Никой оператор или бенефициер не може да извършва сериозни нарушения, да участва 
в ННН риболов или да извършва други нарушения, свързани с околната среда, по време 
на който и да било етап.

Изменение 47
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) определянето на прага, при 
достигането на който започва да тече 
посоченият в параграфи 1 и 3 период на 
недопустимост, както и 
продължителността на този период, като 
той трябва да е пропорционален на 
естеството, сериозността, 
продължителността и системния 
характер на тежките нарушения, 
престъпленията или измамите и да 
продължава най-малко една година;

a) определянето на прага, при 
достигането на който започва да тече 
посоченият в параграфи 1 и 3 период на 
недопустимост, както и 
продължителността на този период, като 
той трябва да е пропорционален на 
естеството, сериозността, 
продължителността и системния 
характер на нарушенията, 
престъпленията или измамите и да 
продължава най-малко една година;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) строеж и придобиване на 
риболовни кораби или внос на 
риболовни кораби, освен ако в 
настоящия регламент е предвидено 
друго;

б) строеж, придобиване или 
модернизиране на риболовни кораби, 
включително чрез подмяна на 
двигатели или внос на риболовни 
кораби, освен ако в настоящия 
регламент е предвидено друго;

Обосновка

Модернизирането или подмяната на оборудване често се свързва с по-висока 
ефективност и повишен риболовен капацитет. В тази връзка, такива мерки за 
модернизиране и подмяна на двигатели биха подкопали цел № 14.6 за устойчивото 
развитие, която забранява субсидиите, водещи до увеличаване на риболовния 
капацитет. Дори ако за модернизирането или подмяната на остарели двигатели се 
постави условие тяхната мощност да се запази или намали, това не означава 
непременно намаляване на риболовната способност на кораба. Европейската сметна 
палата посочи, че кораби, оборудвани с „по-икономични“ двигатели, продължават да 
имат стимул за увеличаване на риболовните си усилия.

Изменение 49

Предложение за регламент
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Член 13 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) операции, които включват 
каквато и да е форма на риболов 
посредством електрически импулси;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пряко зарибяване, освен когато 
то е изрично предвидено като мярка за 
опазване в правен акт на Съюза или в 
случай на експериментално зарибяване;

ж) пряко зарибяване, освен когато 
то е изрично предвидено като мярка за 
опазване или презаселване в правен акт 
на Съюза или в случай на 
експериментално зарибяване.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) инвестиции на борда на 
риболовни кораби, които са 
необходими за спазване на 
изискванията съгласно правото на 
Съюза или националното право, 
включително изискванията съгласно 
задълженията на Съюза в рамките на 
регионалните организации за 
управление на рибарството;

заличава се

Обосновка

Трудно е да се разбере защо инвестициите трябва да бъдат изключени от програмите 
за подпомагане, при положение че те са необходими за спазването на правните 
изисквания, свързани например с новото оборудване, системите за мониторинг или 
промените в оборудването.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) инвестиции на борда на 
риболовни кораби, които са 
извършвали дейности в морето в 
продължение на по-малко от 60 дни 
през всяка от двете календарни 
години, предшестващи годината на 
подаване на заявлението за 
подпомагане.

заличава се

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) оперативни разходи, като 
например за застраховки, режийни 
разходи, гориво или оборудване на 
риболовните кораби, които ги правят 
просто годни за експлоатация или 
плаване, като например въжета, 
задължителни мерки за сигурност 
или безопасност и обслужване по 
поддръжката.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по настоящата 
глава трябва да допринася за постигане 
на заложените в ОПОР икономически и 
социални цели и на целите в областта на 
заетостта и околната среда, определени 
в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

1. Подпомагането по настоящата 
глава трябва да допринася за постигане 
на заложените в ОПОР икономически и 
социални цели и на целите в областта на 
заетостта и околната среда, определени 
в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, 
както и да насърчава социален диалог 
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между заинтересованите страни.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на веригата на 
стойността на сектора и насърчаване на 
стратегиите за предлагане на пазара;

в) създаване и укрепване на 
веригата на стойността на сектора и 
насърчаване на стратегиите за 
предлагане на пазара;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) улесняване на достъпа до 
кредитиране, застрахователни 
продукти и финансови инструменти;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подобряване на здравето, 
безопасността и условията на труд на 
борда на риболовните кораби;

д) подобряване на здравето, 
безопасността и условията на труд на 
борда на риболовните кораби, като 
така се създават възможности за 
привличане на повече млади хора и за 
значително намаляване на причините 
за морските произшествия;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) диверсификация на дейностите в 
по-широкия контекст на устойчивата 
синя икономика;

з) диверсификация на дейностите в 
по-широк контекст на устойчивата синя 
икономика, която се развива в 
рамките на екологичните 
възможности;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) създаване на подходяща среда
за разработване на съвместно 
управлявани местни планове.

Обосновка

Моделът за съвместно управление развива своя максимален потенциал в рамките на 
биоикономическото управление, зачитащо екосистемата и предпазните подходи. Този 
модел следва да осигури инструментите, които позволяват да се реагира в реално 
време на променящите се реалности, характерни за адаптивното управление.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако подпомагането, посочено в 
параграф 1, се предоставя под формата 
на компенсация за окончателно 
преустановяване на риболовни 
дейности, трябва да бъдат изпълнени 
следните условия:

2. В изключителни случаи
подпомагането, посочено в параграф 1, 
може да се предоставя под формата на 
компенсация за окончателно 
преустановяване на риболовни 
дейности, при условие че са изпълнени 
следните условия:

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преустановяването да е 
предвидено като инструмент в рамките 
на плана за действие, посочен в член 22, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 
1380/2013;

a) преустановяването да е 
предвидено като инструмент в рамките 
на плана за действие за намаляване на 
капацитета на флота, посочен в 
член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) преустановяването води до 
цялостно намаляване на риболовния 
капацитет, тъй като получените 
средства не се реинвестират в 
сектора;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. ЕФМДР може да подпомага 
предприятия, занимаващи се с 
рибарство и аквакултури, за да им 
помогне да получат достъп до 
инструменти за управление на риска, 
например стимули, свързани със 
застрахователни полици или взаимни 
фондове, което да им позволи да 
покрият загубите, причинени от едно 
или повече от следните събития:

a) природни бедствия;

б) неблагоприятни климатични 
явления;

в) внезапни промени в качеството или 
количеството на водата, за които 
операторът не носи отговорност;



AD\1169823BG.docx 41/53 PE627.712v02-00

BG

г) болести при аквакултурите или 
повреда или унищожаване на 
производствени съоръжения, за които 
операторът не носи отговорност;

д) разходи за спасяване на рибари или 
риболовни кораби, при възникване на 
произшествия в морето, докато те 
извършват риболов.

Обосновка

По примера на селскостопанския сектор, се предлага да се позволи използването на 
подпомагане от ЕФМДР за инструменти за управление на риска, например стимули за 
сключване на застрахователни полици или участие във взаимни фондове, което да 
осигури покритие на причините, посочени в букви а) до д).

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) търговската дейност на 
съответния кораб да е била прекратена в 
продължение на най-малко 90 
последователни дни; и

a) търговската дейност на 
съответния кораб да е била прекратена;

Обосновка

В някои водни басейни на ЕС ежегодното прекратяване на дейността на риболовните 
флоти с гъргър и трал е между 30 и 60 дни в зависимост от различни променливи, 
като например сегмента на рибата и конкретния вид риболов. Поради това 
временните преустановявания следва да бъдат обхванати, независимо от тяхната 
продължителност.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. През периода на преустановяване 
се прекратяват всички риболовни 

5. През периода на преустановяване 
се прекратяват всички риболовни 
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дейности, извършвани от съответните 
кораби и рибари. Компетентният орган 
трябва да се увери, че през посочения 
период съответният кораб не извършва 
никакви риболовни дейности и че се 
избягва всяка свръхкомпенсация, 
произтичаща от използването на този 
кораб за други цели.

дейности, извършвани от съответните 
кораби и рибари. Компетентният орган 
трябва да гарантира, че през посочения 
период съответният кораб не извършва 
никакви риболовни дейности и че се 
избягва всяка свръхкомпенсация, 
произтичаща от използването на този 
кораб за други цели.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Временно преустановяване на 
риболовните дейности

1. ЕФМДР може да подпомага мерки 
за временно преустановяване на 
риболовните дейности в следните 
случаи:

a) периоди на естествено 
възстановяване;

б) ако временно преустановяване е 
предвидено в план за управление, 
приет съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1967/2006 на Съвета или в 
многогодишен план, приет съгласно 
членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, когато предвид научните 
становища е необходимо намаляване 
на риболовното усилие, за да се 
постигнат целите по член 2, 
параграф 2 и член 2, параграф 5, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013.

2. Подпомагането по параграф 1 може 
да се предостави за максимален срок 
от шест месеца на риболовен кораб 
през периода 2021 – 2027 г.

3. Подпомагането по параграф 1 се 
предоставя само на:
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a) собственици или оператори на 
риболовни кораби на Съюза, 
регистрирани като действащи, които 
са извършвали риболовна дейност 
най-малко в продължение на средно 
90 дни в морето през последните две 
календарни години, предхождащи 
датата на подаване на заявлението за 
подпомагане; или

б) рибари, които са работили в 
морето на борда на риболовен кораб 
на Съюза, засегнат от временното 
преустановяване, най-малко в 
продължение на средно 90 дни през 
последните две календарни години, 
предхождащи датата на подаване на 
заявлението за подпомагане.

4. Всички риболовни дейности, 
извършвани от съответния кораб или 
от съответните рибари, трябва да 
бъдат действително преустановени.
Компетентният орган установява 
дали въпросният кораб напълно е 
спрял всякаква риболовна дейност 
през периода на временното 
преустановяване.

Обосновка

Представената по-горе мярка следва да бъде възстановена, тъй като с нейна помощ 
са постигнати отлични резултати през всеки програмен период, в който се е 
прилагала.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя за 
събирането, управлението и 
използването на данни за научни цели, 
както е предвидено в член 25, параграфи 
1 и 2 и в член 27 от Регламент (ЕС) 

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя за 
събирането, управлението, 
обработването и използването на 
данни за научни цели, както е 
предвидено в член 25, параграфи 1 и 2 и 
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№ 1380/2013 и изложено по-подробно в 
Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на 
националните работни планове, 
посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 
2017/1004.

в член 27 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложено по-подробно в 
Регламент (ЕС) 2017/1004, въз основа на 
националните работни планове, 
посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 
2017/1004.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето на списъка и 
определянето на количествата, посочени 
в параграф 2, държавите членки вземат 
под внимание всички съотносими 
фактори — по-специално 
необходимостта да се гарантира 
съвместимостта на компенсацията с 
правилата на ОПОР.

3. При изготвянето на списъка и 
определянето на количествата, посочени 
в параграф 2, държавите членки вземат 
под внимание всички съотносими 
фактори – по-специално 
необходимостта да се гарантира, че
компенсацията е в съответствие с 
правилата на ОПОР.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компенсации за рибарите за 
събирането на изгубени риболовни 
уреди и отпадъци в морето;

a) компенсации за рибарите за 
събирането на изгубени риболовни 
уреди и пасивното събиране на
отпадъци в морето;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Аквакултури Устойчиви аквакултури

Изменение 71
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя за 
насърчаването на устойчиви 
аквакултури в съответствие с член 34, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. Подпомагане може да се 
предоставя и за защита на здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях в контекста на аквакултурите в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 
на Европейския парламент и на Съвета32

и Регламент (ЕС) № 652/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета33.

1. Подпомагане по линия на 
ЕФМДР може да се предоставя за 
насърчаването на устойчиви 
аквакултури в съответствие с член 34, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. Подпомагане може да се 
предоставя за справяне с конкретни 
проблеми в сектора, които се дължат 
на инвазивни чужди видове и за 
укрепване на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях в 
контекста на аквакултурите в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 
на Европейския парламент и на Съвета32

и Регламент (ЕС) № 652/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета33.

_________________ _________________

32 Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. за заразните болести по 
животните и за изменение и отмяна на 
определени актове в областта на 
здравеопазването на животните 
(Законодателство за здравеопазването 
на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., 
стр. 1).

32 Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. за заразните болести по 
животните и за изменение и отмяна на 
определени актове в областта на 
здравеопазването на животните 
(„Законодателство за здравеопазването 
на животните“) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., 
стр. 1).

33 Регламент (ЕС) № 652/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за установяване на 
разпоредби за управлението на 
разходите, свързани с хранителната 
верига, здравеопазването на животните 
и хуманното отношение към тях, 
здравето на растенията и растителния 
репродуктивен материал, за изменение 
на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 
2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти 
(ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и 
(ЕО) № 396/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета, на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 

33 Регламент (ЕС) № 652/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за установяване на 
разпоредби за управлението на 
разходите, свързани с хранителната 
верига, здравеопазването на животните 
и хуманното отношение към тях, 
здравето на растенията и растителния 
репродуктивен материал, за изменение 
на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 
2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти 
(ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и 
(ЕО) № 396/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета, на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 
1107/2009 на Европейския парламент и 
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на Съвета и за отмяна на решения 
66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО 
на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 
1).

на Съвета и за отмяна на решения 
66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО 
на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 
1).

Обосновка

В съответствие с Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г. относно 
„Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: 
настоящо състояние и бъдещи предизвикателства“ (2017/2118 (INI), включително 
инвазивния чужд вид „издънка по стридите“ и болестта по животните „херпес по 
стридите“.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за действия, 
допринасящи за постигането на целите 
на общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, 
предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложена по-подробно в 
Регламент (ЕС) № 1379/2013. То може 
също да се предоставя за действия, с 
които се насърчават предлагането на 
пазара, качеството и добавената 
стойност на продуктите от риболов и 
аквакултури.

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за действия, 
допринасящи за постигането на целите 
на общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, 
предвидена в член 35 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и изложена по-подробно в 
Регламент (ЕС) № 1379/2013. То може 
също да се предоставя за действия, с 
които се насърчават предлагането на 
пазара, качеството и добавената 
стойност на продуктите от риболов и 
устойчиви аквакултури.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по настоящия 
член се предоставя единствено чрез 
финансовите инструменти, предвидени 
в член 52 от Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 

2. Подпомагането по настоящия 
член се предоставя единствено за 
дребномащабен крайбрежен риболов
чрез финансовите инструменти, 
предвидени в член 52 от Регламент (ЕС) 
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общоприложими разпоредби], и чрез 
InvestEU в съответствие с член 10 от 
посочения регламент.

xx/xx [Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби], и чрез 
InvestEU в съответствие с член 10 от 
посочения регламент.

Изменение 74

Предложение за регламент
Дял 2 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритет 3: създаване на предпоставки 
за растеж на устойчивата синя 
икономика и стимулиране на 
проспериращи крайбрежни общности

Приоритет 3: създаване на предпоставки 
за устойчива синя икономика в 
рамките на екологичните 
възможности и стимулиране на 
проспериращи крайбрежни общности

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за събирането, 
управлението и използването на данни, 
водещи до подобряване на знанията за 
състоянието на морската среда с оглед 
на:

Подпомагане по линия на ЕФМДР може 
да се предоставя за събирането, 
управлението, анализирането, 
обработването и използването на 
данни, водещи до подобряване на 
знанията за състоянието на морската 
среда с оглед на:

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 90, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] при 
наличие на доказателства за неспазване 
от страна на държава членка на 

1. В съответствие с член 90, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] при 
наличие на доказателства за неспазване 
от страна на държава членка на 
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правилата, приложими в рамките на 
ОПОР, Комисията може да прекъсне 
изцяло или частично срока за плащане 
по дадено заявление за плащане, ако 
това неспазване би оказало отражение 
върху разходите в заявлението за 
плащане, за които е поискано 
междинното плащане.

правилата, приложими в рамките на 
ОПОР или съответното 
законодателство на Съюза в 
областта на околната среда, 
Комисията може да прекъсне изцяло 
или частично срока за плащане по 
дадено заявление за плащане, ако това 
неспазване би оказало отражение върху 
разходите в заявлението за плащане, за 
които е поискано междинното плащане.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 91, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] при 
наличие на доказателства за сериозно 
неспазване от страна на държава членка 
на правилата, приложими в рамките на 
ОПОР, Комисията може да приеме 
актове за изпълнение, с които се спират 
изцяло или частично междинните 
плащания по програмата, ако това 
неспазване би оказало отражение върху 
разходите в заявление за плащане, за 
които е поискано междинното плащане.

1. В съответствие с член 91, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) xx/xx 
[Регламент за определяне на 
общоприложими разпоредби] при 
наличие на доказателства за сериозно 
неспазване от страна на държава членка 
на правилата, приложими в рамките на 
ОПОР или съответното 
законодателство на Съюза в 
областта на околната среда, 
Комисията може да приеме актове за 
изпълнение, с които се спират изцяло 
или частично междинните плащания по 
програмата, ако това неспазване би 
оказало отражение върху разходите в 
заявление за плащане, за които е 
поискано междинното плащане.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходите, посочени в заявление 
за плащане, са повлияни от случаи на 
сериозно неспазване на правилата на 
ОПОР от страна на държавата членка, 

б) разходите, посочени в заявление 
за плащане, са повлияни от случаи на 
сериозно неспазване на правилата на 
ОПОР или съответното 
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които са довели до спиране на плащане 
съгласно член 34 от настоящия 
регламент, и държавата членка все още 
не е представила доказателства за 
предприемането на необходимите 
коригиращи действия, за да гарантира 
спазването и правоприлагането на 
приложимите правила в бъдеще.

законодателство на Съюза в 
областта на околната среда от страна 
на държавата членка, които са довели до 
спиране на плащане съгласно член 34 от 
настоящия регламент, и държавата 
членка все още не е представила 
доказателства за предприемането на 
необходимите коригиращи действия, за 
да гарантира спазването и 
правоприлагането на приложимите 
правила в бъдеще.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията взема решение 
относно размера на корекцията, като 
отчита както естеството, тежестта, 
продължителността и системния 
характер на сериозното неспазване на 
правилата на ОПОР от страна на 
държавата членка или бенефициера, 
така и значимостта на приноса на 
ЕФМДР за стопанската дейност на 
съответния бенефициер.

2. Комисията взема решение 
относно размера на корекцията, като 
отчита както естеството, тежестта, 
продължителността и системния 
характер на сериозното неспазване на 
правилата на ОПОР или съответното 
законодателство на Съюза в 
областта на околната среда от страна 
на държавата членка или бенефициера, 
така и значимостта на приноса на 
ЕФМДР за стопанската дейност на 
съответния бенефициер.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато не е възможно да се 
определи точно размерът на разходите, 
свързани с неспазването на правилата на 
ОПОР от страна на държавата членка, 
Комисията прилага фиксирана ставка 
или екстраполирана финансова 
корекция в съответствие с параграф 4.

3. Когато не е възможно да се 
определи точно размерът на разходите, 
свързани с неспазването на правилата на 
ОПОР или съответното 
законодателство на Съюза в 
областта на околната среда от страна 
на държавата членка, Комисията 
прилага фиксирана ставка или 
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екстраполирана финансова корекция в 
съответствие с параграф 4.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на устойчива, 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата синя 
икономика;

a) насърчаване на устойчива, 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата синя 
икономика, която се развива в 
рамките на екологичните 
възможности;

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подобряване на уменията в 
морския сектор, увеличаване на 
осведомеността по отношение на 
океаните и обмен на социално-
икономически данни за устойчивата
синята икономика;

г) подобряване на уменията в 
морския сектор, увеличаване на 
осведомеността по отношение на 
океаните и обмен на екологични и
социално-икономически данни за една 
устойчива синя икономика;

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Процедурите по плащане, 
свързани с настоящия регламент, се 
ускоряват с цел намаляване на 
икономическите тежести за 
рибарите. Комисията оценява 
текущите резултати с цел 
подобряване и ускоряване на процеса 
на плащане.
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